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Περίληψη

Το άρθρο παρουσιάζει τα αποτελέσματα μίας ποσοτικής έρευνας, η οποία εξετάζει τη σχέση  
μεταξύ  των  στερεοτύπων  φύλου  που  προβάλλονται  από  την  κυπριακή  τηλεόραση  και  των  
αντιλήψεων  των  Κυπρίων  μαθητών  δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης.  Το  ερωτηματολόγιο  
διερεύνησης των αντιλήψεων φύλου αποτελείται από 115 δηλώσεις και διαμορφώθηκε με βάση  
τα αποτελέσματα προγενέστερης ποιοτικής έρευνας,  η οποία εξέτασε τα στερεότυπα για τον  
Κύπριο άνδρα και την Κύπρια γυναίκα στις κυπριακές τηλεοπτικές σειρές. Το ερωτηματολόγιο  
συμπληρώθηκε από 1860 μαθητές, οι οποίοι επιλέχτηκαν με τεχνικές τυχαίας δειγματοληψίας.  
Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι οι μαθητές παρουσιάζουν διαφορετικά στερεότυπα για τα δύο  
φύλα όπως επίσης ότι διαφοροποιούνται οι απόψεις μεταξύ των αγοριών και κοριτσιών του  
δείγματος  για  το  προφίλ  του  άνδρα  και  της  γυναίκας  στην  Κύπρο.  Το  μορφωτικό  και 
επαγγελματικό στάτους της οικογένειας  και ο χρόνος τηλεθέασης δεν παρουσιάζουν στατιστικά  
σημαντικές επιδράσεις στις αντιλήψεις των μαθητών. Η συγκριτική μελέτη των αποτελεσμάτων 
της ποσοτικής έρευνας με τα αποτελέσματα της ανάλυσης των οκτώ κυπριακών τηλεοπτικών 
σειρών,  φανερώνουν  την  επίδραση  της  τηλεόρασης  στη  διαμόρφωση   στερεοτύπων  φύλου  
στους Κύπριους νέους. Το προφίλ των δύο φύλων και τα στερεότυπα των μαθητών στην Κύπρο  
σχολιάζονται σε σχέση με  το υπερπολιτισμικό  στερεότυπο φύλου που διαμορφώνουν τα ΜΜΕ. 

Παρουσίαση

Στο  άρθρο  παρουσιάζονται  τα  αποτελέσματα  μιας  ποσοτικής  έρευνας3,  η  οποία 
εξετάζει τη σχέση των στερεοτύπων για τα δύο φύλα που προβάλλονται από την κυπριακή 
τηλεόραση συγκριτικά με τις αντιλήψεις των Κύπριων εφήβων. Συγκεκριμένα, τα αρνητικά 
και  θετικά  στερεότυπα  που  αφορούν  τον  Κύπριο  άντρα  και  την  Κύπρια  γυναίκα,  όπως 
προέκυψαν από την ποιοτική ανάλυση οκτώ κυπριακών τηλεοπτικών σειρών (Koutselini et 
al., 2006), εξετάζονται στις αντιλήψεις των Κύπριων μαθητών δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 
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3.  Η  έρευνα  που  παρουσιάζεται  συνιστά  μέρος  ενός  τριετούς  ερευνητικού  προγράμματος  το  οποίο 
χρηματοδοτείται από το Ίδρυμα Προώθησης της Κύπρου, με θέμα «Η διάσταση του φύλου στα ΜΜΕ και η 
σχέση τους με τις αντιλήψεις των νέων. Συγκρίσεις με τη διακηρυγμένη πολιτική της ΕΕ για τα δύο φύλα».

Οι μεταβλητές διερεύνησης των αντιλήψεων φύλου στους νέους διαμορφώθηκαν βάσει των 
κοινωνικών στερεοτύπων φύλου που αναπαράγονται από τις τηλεοπτικές σειρές όπως και 
αυτών που προκύπτουν ως αποτέλεσμα της επαναληπτικότητας των συμπεριφορών ανδρών 
και γυναικών στις σειρές της κυπριακής τηλεόρασης. 
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Η βιβλιογραφία  για  τις  αντιλήψεις  και  τα  στερεότυπα  φύλου  είναι  ευρύτατη  και 
απαντάται σε όλες τις ανθρωπιστικές επιστήμες. Το φύλο συνιστά ένα κοινωνικό φαινόμενο 
(Ridgeway &  Correll,  2004)  κατηγοριοποίησης  των  υποκειμένων  βάσει  οργανωμένων 
πεποιθήσεων για τα χαρακτηριστικά των ατόμων που ανήκουν σε μία ομάδα. Οι Golombok 
& Fivush (1994:18) στο βιβλίο τους Gender Development υποστηρίζουν ότι: «το στερεότυπο 
φύλου ορίζεται ως το σύνολο των πεποιθήσεων αναφορικά με το τι σημαίνει άνδρας και 
γυναίκα. Τα στερεότυπα φύλου περιλαμβάνουν πληροφορίες για την εξωτερική εμφάνιση, τις 
αντιλήψεις  και  τα  ενδιαφέροντα,  τα  ψυχολογικά  γνωρίσματα  και  τις  ιδιαιτερότητες,  τις 
κοινωνικές  σχέσεις και την επαγγελματική απασχόληση». Οι  Ridgeway &  Correll (2004) 
εστιάζονται περισσότερο στις κοινωνικές πτυχές και τις συνέπειες της κατασκευής των δύο 
φύλων,  υποστηρίζοντας  ότι  το  φύλο  «αποτελεί  ένα  θεσμοθετημένο  σύστημα κοινωνικών 
δράσεων διαμορφώνοντας δύο σημαντικά διαφοροποιημένες κατηγορίες – αυτές των ανδρών 
και  γυναικών  –  δημιουργώντας  κοινωνικές  σχέσεις  ανισότητας  στη  βάση  αυτής  της 
διαφοράς»  (510).  Τα  στερεότυπα  φύλου  ως  υποκειμενικές  αντιλήψεις  (Beyer,  1999), 
διαισθήσεις,  προκαταλήψεις  και  φαντασιώσεις  (Fung &  Ma,  2000),  αποτελούν  συχνά 
συμβατικές απεικονίσεις ή γενικεύσεις, οι οποίες στηρίζονται σε παρανοήσεις (Signorielli, 
2001). Συνεπώς, η ανασκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας που θα ακολουθήσει, σχετίζεται 
αρχικά με τον τρόπο με τον οποίο εξετάστηκαν το ανδρικό και γυναικείο στερεότυπο στον 
χώρο  των  ΜΜΕ και  στη  συνέχεια  με  έρευνες,  οι  οποίες  μελετούν  τη  διαμόρφωση  των 
στερεοτύπων στα παιδιά. 
 

Πλήθος  βιβλιογραφίας  διαπραγματεύεται  τις  διαφορές  στον  τρόπο  με  τον  οποίο 
προβάλλονται  τα  δύο  φύλα  στα  ΜΜΕ.  Στο  χώρο  των  διαφημίσεων  έχει  διερευνηθεί 
εκτεταμένα το περιεχόμενο των στερεοτύπων φύλου, οι ομοιότητες και η διαφοροποίηση των 
ανδρικών και γυναικείων χαρακτηριστικών (Arima, 2003˙ Hogg & Garrow, 2003˙ Furnham 
& Mak, 1999˙ Neto & Pinto, 1998˙ Furnham, Abramsky & Gunter, 1997). Έρευνες οι οποίες 
προβαίνουν σε ανάλυση περιεχόμενου των στερεοτύπων φύλου σε τηλεοπτικά προγράμματα, 
τα μελετούν κυρίως με κριτήριο τη συχνότητα παρουσίασης των γυναικείων και ανδρικών 
ρόλων, τη μειωμένη αντιπροσώπευση των γυναικών (Glascock, 2001˙ Gunter, 1997˙ Durkin, 
1985˙  Lauzen Dozier, 2005 ˙  Brain,  Elasmar &  Hasegawa, 1999 ˙  Dyer, 1987 ˙  Tuchman, 
1978), τους γυναικείους χαρακτήρες και τον τρόπο με τον οποίο απεικονίζονται (Sapolsky & 
Kaye, 2005˙ Anderson & Harwood, 2002˙ Glascock, 2001). 

Επίσης,  σε  συγκριτικές  μελέτες  διερευνάται  το  υπερεθνικό  και  υπερπολιτισμικό 
περιεχόμενο  των  στερεοτύπων  φύλου  και  του  τρόπου  με  τον  οποίο  απεικονίζονται.  Οι 
Williams &  Best (1990)  μελετούν  συγκριτικά  τα  δεδομένα του ανδρικού  και  γυναικείου 
στερεότυπου, έτσι όπως διαμορφώνονται σε 25 χώρες και μεταγενέστερα οι Williams et al. 
(1999)  υποστηρίζουν  τη  διαμόρφωση  ενός  υπερ-πολιτισμικού  ανδρικού  και  γυναικείου 
στερεοτύπου.  Η  καθολικότητα  των  στερεοτύπων  φύλου  που  παρουσιάζονται  στις 
τηλεοπτικές  διαφημίσεις,  προκύπτει  από τη συγκριτική μελέτη  αντιπαράθεσης δεδομένων 
από  14  χώρες  (Furnham &  Mak,  1999).  Τέλος,  παρά  τις  διαπιστώσεις  της  συγκριτικής 
μελέτης  του  Best (2001) για τα στερεότυπα φύλου,  οι  οποίες  αφορούν τη σύγκλιση των 
αποτελεσμάτων  και  της  μεθοδολογίας  που  παρουσιάζουν  έρευνες  σε  30  χώρες  του 
ανατολικού και δυτικού πολιτισμού, όπως επίσης και της κοινής ιδεολογίας που διαπνέει την 
αρρενωπότητα, τη θηλυκότητα και το ρόλο των φύλων σε 14 χώρες, η παραδοσιακή κινέζικη 
τηλεοπτική κουλτούρα του Χονγκ Κονγκ φαίνεται ότι συνεχίζει να επηρεάζει το ανδρικό και 
γυναικείο στερεότυπο παρά τη φιλελεύθερη δυτική ιδεολογία που διαπνέει εκτεταμένα τα 
τηλεοπτικά προγράμματα της χώρας (Fung & Ma, 2000). 
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Τέλος,  ο  υπεραπλουστευμένος  τρόπος  με  τον  οποίο  χρησιμοποιείται  η  ανάλυση 
περιεχομένου ως μεθοδολογικής τεχνικής στην έρευνα των στερεοτύπων φύλου στα ΜΜΕ 
επισημαίνεται από τον Gauntlett (2002) υπό τον τίτλο ‘Content analysis do it yourself’. Κατά 
την περιγραφή της ανάλυσης περιεχομένου ως τεχνικής στη διερεύνηση των στερεοτύπων 
φύλου,  ο  Gauntlett (2002) επισημαίνει  το χρονοβόρο χαρακτήρα της διαδικασίας και τον 
ποσοτικό χαρακτήρα που έχει λάβει αυτή η ποιοτική μέθοδος:

«Η τηλεοπτική εκπροσώπηση ανδρών και γυναικών αλλάζει από χρόνο σε χρόνο. 
Αν  και  σε  ένα  ιδεατό  πλαίσιο,  η  ανάλυση  περιεχομένου  θα  έπρεπε  να 
εφαρμόζεται σε δείγμα αρκετών ωρών τηλεοπτικών εκπομπών και να διεξάγεται 
με μετρήσεις  ακριβείας, μπορεί κανείς μόνος του να διαμορφώσει τη δική του 
εκδοχή ανάλυσης περιεχομένου. Αρκεί να επιλέξει ένα δημοφιλές και επίκαιρο 
τηλεοπτικό  πρόγραμμα  και  να  καταμετρήσει  τους  βασικούς  ανδρικούς  και 
γυναικείους  χαρακτήρες,  τους  ρόλους  που ενσαρκώνουν  και  το πόσο ηγετικοί 
είναι. Όσο περισσότερα τηλεοπτικά προγράμματα επιλεγούν τόσο πιο έγκυρη θα 
είναι η τελική εικόνα» (57). 

Οι  μεθοδολογικές  προσεγγίσεις  που  ακολουθούνται  από  έρευνες  στο  χώρο  των 
Σπουδών του Φύλου ( Gender Studies)  έχουν  καταστεί  αντικείμενο  της  μεταμοντέρνας 
κριτικής (postmodernism critique). Η  Fenton (2000:723), για παράδειγμα, υποστηρίζει ότι 
«στο χώρο των φεμινιστικών σπουδών στα ΜΜΕ επικρατεί μία σημαντική διαφορά ανάμεσα 
στις έρευνες που ασχολούνται με την ερμηνεία των κειμενικών νοημάτων της τηλεόρασης εν 
συγκρίσει με αυτές που μελετούν την πολιτική των ΜΜΕ και του πολιτισμού όπου η έμφαση 
επικεντρώνεται περισσότερο σε υλικά ζητήματα» (723).

Σε  ό,τι  αφορά  τις  διαφορές  που  επισημαίνονται  στα  αποτελέσματα  ερευνών  της 
δεκαετίας του 1990, ο  Gauntlett (2002:59) υποστηρίζει ότι «οι ρόλοι ανδρών και γυναικών 
στην  τηλεόραση  καθίστανται  όλο  και  περισσότερο  ίσοι  και  μη  στερεοτυπικοί  αν  και  η 
πλειοψηφία των ηγετικών χαρακτήρων συνεχίζει να αποτελεί προνόμιο των ανδρικών ρόλων 
στα  τηλεοπτικά  προγράμματα  των  ΗΠΑ και  της  Αγγλίας.  Οι  έρευνες  διαπιστώνουν  την 
αύξηση της ανισότητας με την οποία παρουσιάζονται τα δύο φύλα αν και από τα μέσα της 
δεκαετίας  του 1990 τα δεδομένα  έχουν  διαφοροποιηθεί  ως  προς  το  βαθμό της  «άνισης» 
τηλεοπτικής  παρουσίασης  ανδρών  και  γυναικών.  Εντούτοις,  τα  αποτελέσματα  των 
ερευνητών ευθυγραμμίζονται προς τη άποψη που υποστηρίζει την τηλεοπτική παρουσίαση 
των γυναικών ως περισσότερο ανεξάρτητα και ισόποσα αναφορικά με το ανδρικό φύλο».

Η σημαντικότητα ενός εργαλείου πολλαπλής ανάλυσης της εικόνας και του λόγου – 
όπως είναι το  IRB (Koutselini et al., 2006) – καταδεικνύεται στο σύγγραμμα του Fiske με 
τίτλο  Television Culture (1993). Ο  Fiske (1993) διερευνά τις στρατηγικές με τις οποίες η 
τηλεόραση προσπαθεί και καταφέρνει  να κατατάξει  τους θεατές σε αρσενικά και θηλυκά 
υποκείμενα. Θεωρεί πως οι τηλεοπτικές τεχνικές κατηγοριοποίησης του κοινού αναλόγως 
του φύλου έχουν γίνει πιο εξεζητημένες και αυτό ισχύει περισσότερο από οπουδήποτε αλλού 
στην  ανάπτυξη  αφηγηματικών  μορφών  ανάλογων  του  φύλου  (267).  Η  συνθήκη  αυτή 
καθίσταται πιο σύνθετη γιατί όπως αναφέρει ο Preston (1997), η σημειωτική της τηλεόρασης 
αποτελεί ένα πολύπλοκο σύστημα επικοινωνίας που εμπερικλείει εικόνες, ήχους, χρώματα, 
φωτισμό και τεχνικές παραγωγής, ένα ξεχωριστό οπτικοακουστικό σύστημα προσωδίας πέρα 
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από τη χρήση των λέξεων που καθορίζουν την τηλεοπτική παρουσίαση ή την ανακατασκευή 
της πραγματικότητας. 

Οι  πλείστοι  ερευνητές  συμφωνούν  πως  στη  διαμόρφωση  των  ανδρικών  και 
γυναικείων  ρόλων  και  συμπεριφορών  καθοριστικοί  είναι  οι  κοινωνικο-πολιτισμικοί 
παράγοντες  οι  οποίοι  διαμορφώνουν  τις  αντιλήψεις  των  προσώπων (Best,  2001˙  Best & 
Williams, 1997) ενώ τα ΜΜΕ συνιστούν καθοριστικό παράγοντα στην αναπαραγωγή των 
πολιτισμικών αυτών κατασκευών.  Οι αντιλήψεις των παιδιών για τα δύο φύλα φαίνεται ότι 
παγκόσμια  σχετίζονται  άμεσα  με  τα  τηλεοπτικά  προγράμματα.  Τα  αποτελέσματα  της 
έρευνας του Arizpe (2001) επισημαίνουν ότι τα ενδιαφέροντα και οι ανησυχίες των νέων για 
ζητήματα που αφορούν τα δύο φύλα όπως και ο τρόπος με τον οποίο τα αντιλαμβάνονται και 
τα κατανοούν, σχετίζονται άμεσα με τις διαφοροποιήσεις των απεικονίσεων των φύλων στο 
χώρο των ΜΜΕ, την εκπαίδευση και τις εμπειρίες ζωής τους. 

Έρευνες καταδεικνύουν ότι τα ΜΜΕ κατέχουν σημαντικό ρόλο στη διαδικασία της 
κοινωνικοποίησης (Fiske, 2003 ˙ Signorielli, 2001 ˙ Gunter, & McAleer, 1997) δημιουργούν 
και προάγουν στερεότυπα κυρίως μέσα από την τηλεόραση (Hong et al., 2003 ˙  Gunter & 
McAller,  1997).  Το  στερεότυπο  του  φύλου  χαρακτηρίζεται  ως  διεισδυτικό  φαινόμενο 
(Stangor & Schaller, 1996 ˙ Fiske, 1993) ιδιαίτερα στη διαμόρφωση στερεοτυπικής σκέψης 
για  τα  δύο  φύλα  στους  νέους  (Nathanson et al.,  2002). Τέλος,  αρκετοί  ερευνητές 
υποστηρίζουν τη δυναμική των ΜΜΕ στη διαμόρφωση και την αναπαραγωγή αρνητικών 
στερεοτύπων όπως και τον καθοριστικό τους ρόλο στη διαμόρφωση στερεοτύπων κατά την 
κοινωνικοποίηση των νέων (Hong et al., 2003 ˙ UNESCO, 2003 ˙ Burton & Pollack, 2002; ˙ 
Fenton, 2000 ˙  Frankson, 2000a,  b), ενώ οι Herrett-Skjellum & Allen (1996) σε μια μετα-
ανάλυση  ερευνών,  επιβεβαιώνουν  τη  σχέση  τηλεθέασης  και  έντονων  στερεοτυπικών 
αντιλήψεων για τους ρόλους των φύλων.

Οι προαναφερθείσες έρευνες, οι οποίες εξετάζουν την παρουσία στερεοτύπων στους 
νέους και τη σχέση τους με τα ΜΜΕ ακολουθούν μεθόδους και τεχνικές οι οποίες στοχεύουν 
στην διερεύνηση των αντιλήψεων, τη διάγνωση του στερεοτύπου και το συσχετισμό τους με 
την  έρευνα  των  στερεοτύπων  φύλου  που  προβάλλουν  τα  ΜΜΕ.  Η  παρούσα  έρευνα 
ακολουθώντας τεχνικές της Οπτικής Κοινωνιολογίας (Harper, 2000) και της ανάλυσης λόγου 
και εικόνας (Koutselini et al., 2006) διερευνά κατά πόσο το περιεχόμενο του ανδρικού και 
γυναικείου  στερεοτύπου  που  παράγεται  από  την  κυπριακή  τηλεόραση  επιδρά  στη 
διαμόρφωση των αντιλήψεων των Κύπριων νέων για τα δύο φύλα. 

Μεθοδολογία
Δείγμα

Στην έρευνα μετείχαν μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου. Τα σχολεία εποιλέχτηκαν με 
τεχνική  τυχαίας  δειγματοληψίας  για  την  εξασφάλιση  της  αντιπροσωπευτικότητας  του 
δείγματος. Το δείγμα περιλαμβάνει 556 αγόρια (48%) και 602 κορίτσια (52%). Υψηλό ήταν 
το ποσοστό των αναπάντητων δηλώσεων φύλου (708 περιπτώσεις).

  Ερωτηματολόγιο
Για το σκοπό της έρευνας διαμορφώθηκε ερωτηματολόγιο 115 δηλώσεων που στόχο 

έχει  να εξετάσει  το προφίλ  του Κύπριου άνδρα και  γυναίκας  στους  μαθητές  της  Μέσης 
Εκπαίδευσης και τη σχέση του με τα στερεότυπα φύλου που προκύπτουν από την ποιοτική 
ανάλυση των κυπριακών τηλεοπτικών σειρών. Στο ερωτηματολόγιο αυτό ενσωματώθηκαν 
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δηλώσεις,  οι  οποίες  προέκυψαν  από  τις  βασικές  κατηγορίες  (families)  ανάλυσης  των 
τηλεοπτικών επεισοδίων: συμπεριφορές, ρόλοι, συναισθήματα, αυτοεικόνα και στερεότυπα. 
Οι δηλώσεις που επιλέχτηκαν από αυτές τις τέσσερις κατηγορίες ανάλυσης των επεισοδίων 
στο  πρόγραμμα  ATLAS,  αφορούν  κωδικούς  οι  οποίοι  παρουσίαζαν  μία  υψηλή 
επαναληπτικότητα στις  8  τηλεοπτικές  κυπριακές  σειρές  για τον Κύπριο άνδρα ή για την 
Κύπρια γυναίκα  σε κάθε  μία από αυτές  τις  κατηγορίες.  Επίσης,  εντάχτηκαν δηλώσεις  οι 
οποίες κρίθηκαν ως στερεοτυπικές αντιλήψεις για τα δύο φύλα και αφορούν συμπεριφορές 
που δεν παρουσιάζονται από τους ανδρικούς και γυναικείους ρόλους στις τηλεοπτικές σειρές.

Η κλίμακα στην οποία καλούνταν οι μαθητές να επιλέξουν κυμαίνεται από 1-4 (1= 
δεν ισχύει καθόλου, 2 = ισχύει σε κάποιο βαθμό , 3 = ισχύει στις περισσότερες περιπτώσεις 4 
= ισχύει κατά κανόνα, πάντοτε). Ως στερεοτυπικές απαντήσεις λαμβάνονται οι επιλογές 1 και 
4, σύμφωνα με τις οποίες  ένας μαθητής/τρια προβαίνει  σε γενίκευση μίας συγκεκριμένης 
συμπεριφοράς για τον Κύπριο άνδρα και την Κύπρια γυναίκα. 

Αναφορικά με το μορφωτικό επίπεδο της οικογένειας το μεγαλύτερο ποσοστό του 
δείγματος έχει  γονείς  τελειοφοίτους  Λυκείου (24.3 % αι 41.7% αντίστοιχα).  Επίσης,  στο 
σύνολο του δείγματος το 1/3 περίπου, 31.3 % των πατέρων και το 32.2 % των μητέρων των 
εφήβων, είναι απόφοιτοι Ανώτερου ή/και Ανώτατου Ιδρύματος και ανήκουν στις κατηγορίες 
με το υψηλότερο μορφωτικό επίπεδο. Επίσης, υψηλό είναι και το ποσοστό των μητέρων-
τελειοφοίτων Λυκείου (41.7%).

Στο  ερωτηματολόγιο  οι  μαθητές  καλούνταν  να  συμπληρώσουν  τις  ώρες  που 
παρακολουθούν τηλεόραση σε ημερήσια και εβδομαδιαία βάση. Οι ώρες κωδικοποιήθηκαν 
σε 5 κατηγορίες  (0-2 ώρες,  3-5,  6-8,  9-11 και 11>).  Μεγάλο ποσοστό των μαθητών του 
δείγματος  απέφυγε  να  απαντήσει  τη  συγκεκριμένη  ερώτηση  (missing cases 40.5%)  Ο 
πίνακας 1 παρουσιάζει την ποσοστιαία κατανομή του 59.5 % του δείγματος που απάντησε 
στη συγκεκριμένη ερώτηση στις 5 αυτές κατηγορίες τηλεθέασης. 

Πίνακας  1:  Κατανομή  του  δείγματος  ως  προς  τις  ώρες  τηλεθέασης  σε  ημερήσια  και  
εβδομαδιαία βάση

Ωρες τηλεθέασης Ημερησίως
%

Εβδομαδιαία
%

0 – 2 ώρες 36.2 16.1
3 – 5 ώρες 54.1 47.3
6 – 8 ώρες 8.2 23.6
9 – 11 ώρες 0.9 7.8
πάνω από 11 ώρες 0.5 5.2

Από  τον  πίνακα  1  φαίνεται  ότι  περίπου  ο  μισός  πληθυσμός  του  δείγματος 
παρακολουθεί  3-5  ώρες  τηλεόραση σε  ημερήσια  και  εβδομαδιαία  βάση.  Ένα  σημαντικό 
ποσοστό 23.6% παρακολουθεί 6-8 ώρες εβδομαδιαία και έως 2 ώρες ημερησίως. 

Αποτελέσματα
Οι  αντιλήψεις  των  μαθητών  για  τις  συμπεριφορές  του  Κύπριου  άνδρα  και  της 

Κύπριας γυναίκας κατηγοριοποιήθηκαν ιεραρχικά ως προς το μέσο όρο που συγκεντρώνουν. 
Ο πίνακας 2 παρουσιάζει το μέσο όρο και την τυπική απόκλιση στις 10 δηλώσεις για τα δύο 
φύλα  που  συγκεντρώνουν  τους  υψηλότερους  μέσους  όρους.  Παρουσιάζει  επίσης  τις  5 
δηλώσεις με τους χαμηλότερους μέσους όρους για τους Κύπριους άνδρες και γυναίκες. 
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Πίνακας 2. Οι δηλώσεις που συγκεντρώνουν τους ψηλότερους και χαμηλότερους μέσους όρους του δείγματος για άνδρες και γυναίκες

Α/Α Δηλώσεις για το ανδρικό προφίλ ΜΟ SD Δηλώσεις για το γυναικείο προφίλ ΜΟ SD
1 Έχει τη ευθύνη να στηρίζει οικονομικά 

την οικογένειά του
3.54 .802 Τις αρέσει να ψωνίζουν προσωπικά είδη 3.64 .757

2 Ασχολείται με το ποδόσφαιρο 3.47 .844 Πρέπει να φροντίζει την εξωτερική της εμφάνιση 3.55 .817
3 Είναι καλός οδηγός 3.30 .853 Ασχολείται με τη μόδα 3.42 .887
4 Έχει χιούμορ 3.21 .832 Ως  σύζυγος  πρέπει  να  ασχολείται  με  τις  δουλειές  του 

σπιτιού/νοικοκυριό
3.38 .865

5 Φλερτάρει 3.19 .966 Πρέπει  να ασχολείται  με  το  νοικοκυριό  και  τις  δουλειές  του 
σπιτιού

3.34 .899

6 Είναι ο αφέντης του σπιτιού 3.17 .980 Κλαίει 3.31 .889
7 Πρέπει να είναι μορφωμένος 3.15 .863 Είναι συναισθηματική 3.23 .848
8 Σχολιάζει σεξιστικά γυναίκες 3.14 .984 Είναι ρομαντική 3.22 .814
9 Συνηθίζει να δίνει διαταγές/ εντολές 3.11 .951 Είναι υπερπροστατευτική με τα παιδιά τους 3.21 .903
10 Είναι ικανός για πολιτικά αξιώματα 3.10 .906 Είναι ερωτική και θερμή 3.20 .825

1 Οι Ασιάτες αλλοδαποί είναι όμορφοι 1.88 .904 Είναι βίαιη 1.81 .872
2 Στην ερωτική σχέση είναι το θύμα 1.94 .936 Παρουσιάζει εγκληματική συμπεριφορά 1.81 .904
3 Σχολιάζει σεξιστικά άνδρες 1.95 1.025 Παρουσιάζει ομοφυλοφιλικές τάσεις 1.87 .923
4 Κλαίει 1.96 .873 Ασχολείται με τα τυχερά παιχνίδια 1.87 .895
5 Εγκαταλείπει εύκολα την οικογένειά της 1.89 .890
6 Απατά το σύντροφό της με αλλοδαπούς 1.89 .922
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Στον  πίνακα  2  αρχικά  διαπιστώνεται  ότι  μόνο  σε  4  από  τις  115  δηλώσεις  του 
ερωτηματολογίου παρουσιάζεται ΜΟ < 2 για τον Κύπριο άνδρα. Αντίστοιχα, στο σύνολο 
των  115  δηλώσεων  για  την  Κύπρια  γυναίκα,  13  δηλώσεις  παρουσιάζονται  με  ΜΟ  <2. 
Παρόμοια παρουσιάζονται τα αποτελέσματα για τις δηλώσεις που συγκεντρώνουν ΜΟ > 3: 
το πλήθος αυτών των δηλώσεων για τον Κύπριο άνδρα και την Κύπρια γυναίκα είναι 14 και 
21 αντίστοιχα. Η διαφορά του πλήθους των δηλώσεων τόσο με τους χαμηλότερους όσο και 
με τους υψηλότερους ΜΟ για τα δύο φύλα, προβάλει μία διαφοροποίηση της τάσης του 
δείγματος  στον  τρόπο  που  διαμορφώνουν  την  εικόνα  του  άνδρα  και  της  γυναίκας  στην 
Κύπρο.  Το  γυναικείο  προφίλ  παρουσιάζεται  με  περισσότερες  δηλώσεις  και  αρκετά 
συνθετότερο ως προς την εικόνα του.

Από  τον  πίνακα  2,  επίσης,  φαίνεται  ότι  στις  δηλώσεις  που  συγκεντρώνουν  τους 
υψηλότερους μέσους όρους για τα δύο φύλα:

1. Καμία δήλωση δεν είναι κοινή στο ανδρικό και στο γυναικείο προφίλ
2. Σχεδόν  όλες  οι  δηλώσεις  παρουσιάζουν  τυπική  απόκλιση  <  1,  τιμή  που  δηλώνει 

ικανοποιητικό βαθμό συνάφειας μεταξύ των απαντήσεων
3. Οι ΜΟ των δηλώσεων που αφορούν τη γυναίκα Κύπρια είναι υψηλότεροι (από 3.64 

–  3.2)  –  προσεγγίζουν  δηλαδή  το  απόλυτο  4  –  από  τους  υψηλότερους  ΜΟ των 
δηλώσεων που αφορούν το ανδρικό φύλο (3.54 – 3.1). 

Σε ό,τι αφορά το περιεχόμενο των δηλώσεων του πίνακα 2, διαφαίνεται ότι:

1. Καμία δήλωση δεν παρουσιάζεται κοινή στο ανδρικό και γυναικείο προφίλ. Αυτό 
σημαίνει τη διαμόρφωση ενός απόλυτα διαφοροποιημένου προφίλ για τα δύο φύλα. 

2.  Και για τα δύο φύλα, η σχέση με το χρήμα καταλαμβάνει την πρώτη θέση με τον 
υψηλότερο ΜΟ (3.54 και 3.64 αντίστοιχα), με τη διαφορά ότι για τον άνδρα είναι 
αναγκαίο για την στήριξη της οικογένειάς του, ενώ για τη γυναίκα αποτελεί είδος 
προς κατανάλωση.

3. Δηλώσεις  που  αφορούν  τη  συναισθηματική  έκφραση  και  ζωή  των  προσώπων 
παρουσιάζονται αποκλειστικά και μόνο στο γυναικείο προφίλ. Η μοναδική δήλωση η 
οποία περιλαμβάνεται σε αυτές με το χαμηλότερο ΜΟ για τον άνδρα και αντίθετα 
στις  10 με τον υψηλότερο ΜΟ για τη γυναίκα,  είναι   αυτή της συναισθηματικής 
έκφρασης-συμπεριφοράς του κλάματος. Οι άνδρες δεν κλαίνε σχεδόν ποτέ (1.96) εν 
αντιθέσει με τις γυναίκες που κλαίνε συχνά (3.31). 

Η  διερεύνηση  της  στερεοτυπικής  προοπτικής  που  παρουσιάζουν  οι  δηλώσεις  των 
μαθητών  διαφαίνεται  από  το  ποσοστό  που  συγκεντρώνουν  συγκεκριμένες  δηλώσεις  σε 
απαντήσεις του τύπου «δεν ισχύει ποτέ» ή «ισχύει κατά κανόνα – πάντοτε». Οι γενικεύσεις 
αυτού του τύπου, φανερώνουν στερεοτυπικές αντιλήψεις για τα δύο φύλα στην Κύπρο. Ο 
πίνακας  3  παρουσιάζει  τις  στερεοτυπικές  αντιλήψεις  για  τα  δύο  φύλα,  οι  οποίες 
συγκεντρώνουν τα υψηλότερα ποσοστά των απαντήσεων των μαθητών.   
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Πίνακας 3. Οι δηλώσεις με τα υψηλότερα ποσοστά στερεοτυπικών απαντήσεων για τα δύο φύλα

Α/Α Στερεοτυπικές  αντιλήψεις  για τον Κύπριο 
άνδρα 

Ισχύει 
πάντοτε
%

Δεν 
ισχύει 
ποτέ 
%

Στερεοτυπικές  αντιλήψεις  για  την  Κύπρια 
γυναίκα

Ισχύει 
πάντοτε
%

Δεν 
ισχύει 
ποτέ
%

1 Πρέπει να εργάζεται 75.7 Της αρέσει να ψωνίζει προσωπικά είδη 77
2 Έχει την ευθύνη να στηρίζει οικονομικά την 

οικογένειά του
69.3 Πρέπει  να  φροντίζει  την  εξωτερική  της 

εμφάνιση
71.2

3 Ασχολείται με το ποδόσφαιρο 65.7 Ασχολείται με τη μόδα 63.3
4 Είναι καλός οδηγός 51.3 Ως  σύζυγος  πρέπει  να  ασχολείται  με  το 

νοικοκυριό και τις δουλειές του σπιτιού
58.2

5 Αποφασίζει  για  τα  σοβαρά  θέματα  στην 
οικογένεια

57.6 Ως  γυναίκα  πρέπει  να  ασχολείται  με  το 
νοικοκυριό

56.8

6 Φλερτάρει 49.2 Συνηθίζει να κλαίει 53.8
7 Είναι ο αφέντης του σπιτιού 48.8 Κάνει δίαιτες 52.5
8 Σχολιάζει σεξιστικά τις γυναίκες 47 Είναι υπερπροστατευτική με τα παιδιά της 47.9
9 Συνηθίζει να δίνει εντολές/διαταγές 43.5 Είναι σπάταλη 47.6
10 Έχει χιούμορ 42.3 Είναι συναισθηματική 45.2
11 Προτιμούν  να  εργοδοτούν  όμορφες 

υπαλλήλους
41.1 Είναι κουτσομπόλα 44.4

Συνέχεια του πίνακα
12 Ο γάμος είναι ο σημαντικότερος σκοπός στη 

ζωή τους
43.2

13 Οι αλλοδαπές παντρεύονται Κύπριους για το 
χρήμα

43.2

14 Πρέπει να είναι μορφωμένη 42.9
15 Είναι ρομαντική 42.8
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16 Πρέπει να εργάζεται 42.6
17 Είναι ερωτική και θερμή 41.2

1 Δεν πρέπει να έχουν ολοκληρωμένες ερωτικές 
σχέσεις πριν το γάμο

44.2 Παρουσιάζει εγκληματική συμπεριφορά 44.6

2 Σχολιάζει σεξιστικά τους άνδρες 43.1 Είναι βίαιη 43.2
3 Οι Ασιάτες αλλοδαποί είναι όμορφοι 40.9 Κατακτούν  το  άλλο  φύλο  όταν  έχουν  ένα 

καλό αυτοκίνητο
42.1

4 Παρουσιάζει ομοφυλοφιλικές τάσεις 40.9
5 Απατά  το σύντροφό της με αλλοδαπούς 40.3
6 Ασχολείται με τυχερά παιχνίδια 40.3
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Από τον πίνακα 3 φαίνεται ότι:

1. Οι στερεοτυπικές αντιλήψεις που παρουσιάζονται σε ποσοστό > 50% στους εφήβους, 
είναι 5 για τον κύπριο άνδρα και 7 για την κύπρια γυναίκα. Επίσης, το 77% των 
μαθητών  θεωρεί  ότι  η  Κύπρια  γυναίκα  έχει  πάντοτε  σχέση  καταναλωτική  με  το 
χρήμα, ενώ το 71.2% πιστεύει ότι η κύπρια γυναίκα ασχολείται κατά κανόνα με την 
εξωτερική της εμφάνιση. Συνολικά, το πλήθος των στερεοτυπικών δηλώσεων στα 
δύο φύλα δείχνει ότι το γυναικείο στερεότυπο (23 δηλώσεις) είναι συνθετότερο από 
το ανδρικό (14 δηλώσεις) για την πλειοψηφία των μαθητών.  

2. Ως προς το περιεχόμενο του στερεοτυπικού προφίλ του κύπριου άνδρα οι δηλώσεις 
που  συγκεντρώνουν  την  πλειοψηφία  των  μαθητών  επικεντρώνονται  στην 
επαγγελματική  και  οικονομική  δραστηριότητά  του,  στις  οικογενειακές  του 
υποχρεώσεις, την ερωτική του ζωή και τα χόμπυ του. Αντίστοιχα, στις στερεοτυπικές 
δηλώσεις που αφορούν την απουσία μιας συμπεριφοράς, φαίνεται ότι το 44.2% των 
μαθητών  θεωρεί  ότι  για  τον  κύπριο  άνδρα  «δεν  είναι  απαγορευτικό  να  έχει 
προγαμιαίες σχέσεις» και το 43.1% δηλώνει ο κύπριος άνδρας  «ποτέ δε σχολιάζει 
σεξιστικά άλλους άνδρες». 

3. Ως  προς  το  περιεχόμενο  του  στερεοτυπικού  προφίλ  της  κύπριας  γυναίκας,  οι 
δηλώσεις  αφορούν την καταναλωτική της μανία,  την εξωτερική της εμφάνιση, το 
ρόλο  της  ως  νοικοκυρά  -  παντρεμένη  και  ελεύθερη  -   και  τη  συναισθηματική 
γυναικεία  φύση  της.  Αντίστοιχα,  στις  στερεοτυπικές  δηλώσεις  που  αφορούν  την 
απουσία συμπεριφορών από τη γυναίκα Κύπρια, φαίνεται ότι το 44.6% και 43.2% 
των  μαθητών  αντίστοιχα,  θεωρούν  ότι  ποτέ  δεν  εκδηλώνει  βία,  δεν  παρουσιάζει 
ομοφυλοφιλικές τάσεις (40.9%), δεν απατά ποτέ το σύντροφό της με αλλοδαπούς 
(40.3% των μαθητών) και δεν ασχολείται ποτέ με τον τζόγο (40.3% των μαθητών).

Η διαφορετικότητα που συνθέτει τα στερεότυπα των δύο φύλων στην Κύπρο ενισχύεται 
από  τα  αποτελέσματα  των  συγκρίσεων  μεταξύ  των  κοινών  δηλώσεων  που  αφορούν 
άνδρες και  γυναίκες  Κύπριους.  Το  T-test (for Pairs samples)  παρουσιάζει  στατιστικά 
σημαντικές διαφορές στις 112 από τις 115 δηλώσεις του ερωτηματολογίου (p < .05) .Ο 
πίνακας 4 παρουσιάζει τις τρεις δηλώσεις στις οποίες δεν παρουσιάζονται στατιστικά 
σημαντικές διαφορές μεταξύ του δείγματος. 

Πίνακας  4:  Τα  χαρακτηριστικά  Κυπρίων  ανδρών  και  γυναικών  που  δεν  παρουσιάζουν  
στατιστικά σημαντικές διαφορές 

Δηλώσεις ΜΟ  για  το 
ανδρικό 
προφίλ

ΜΟ  για  το 
γυναικείο 
προφίλ

p
(<.05)

Μπορεί να τσακωθεί με φίλους /φίλες 
για μία γυναίκα/άνδρα

2.80 2.82 .263

Είναι έξυπνος/η 3.04 3.04 .939

Είναι ραδιούργος/α και δολοπλόκος/α 2.21 2.24 .227

Στις τρεις δηλώσεις του πίνακα 4, το δείγμα δεν παρουσιάζει στατιστικά σημαντικές 
διαφορές  όταν  αξιολογεί  στάσεις  και  συμπεριφορές  Κυπρίων  ανδρών  και  γυναικών. 
Επομένως, σε ότι αφορά τις τρεις αυτές δηλώσεις η οπτική των μαθητών δε διαφοροποιείται 
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με κριτήριο το φύλο. Οι δηλώσεις αφορούν: η μία συμπεριφορά και οι δύο χαρακτηριστικά 
προσωπικότητας των δύο φύλων. 

Οι στατιστικά σημαντικά διαφορές που παρουσιάζει το δείγμα σε 112 συμπεριφορές 
ανδρών και γυναικών δείχνει ότι οι μαθητές στο σύνολό τους αντιλαμβάνονται διαφορετικά 
το  προφίλ  των δύο φύλων,  ενώ θεωρούν  ότι  και  τα  δύο φύλα είναι  το  ίδιο  έξυπνα  και 
ραδιούργα,  ενώ μπορούν να εκδηλώσουν επιθετικές συμπεριφορές με φίλους τους, όταν 
πρόκειται για τη διεκδίκηση του άλλου φύλου. Η διαφορετική αντίληψη που παρουσιάζεται 
για το προφίλ των δύο φύλων αποδεικνύει ότι στη σκέψη των μαθητών το φυλετικό κριτήριο 
είναι πολύ ισχυρό για την αξιολόγηση της συμπεριφοράς και προσωπικότητας ενός Κύπριου 
πολίτη.

Η  επαγωγική  στατιστική  συγκρίσεων  t-test για  ανεξάρτητα  δείγματα  μεταξύ  των 
αγοριών και κοριτσιών, δείχνει ότι παρουσιάζουν στατιστικά σημαντικές διαφορές σε 132 
από τις 230 δηλώσεις (115 δηλώσεις για τον άνδρα και 115 για τη γυναίκα) που αφορούν 
συνολικά το ανδρικό και γυναικείο φύλο. Το αποτέλεσμα αυτό δείχνει ότι εκτός από τις δύο 
ανεξάρτητες  στερεοτυπικές  κατασκευές   για  τα  δύο  φύλα,  οι  εικόνες  διαφοροποιούνται 
μεταξύ  του  ανδρικού  και  γυναικείου  πληθυσμού  του  δείγματος.  Σε  132  συνολικά 
συμπεριφορές οι μαθητές παρουσιάζουν στατιστικά σημαντική διαφοροποίηση στη στάση 
τους έναντι του Κύπριου άνδρα και της Κύπριας γυναίκας. Ο πίνακας 5 παρουσιάζει τις έξι 
δηλώσεις για τα δύο φύλα που συγκεντρώνουν τις μεγαλύτερες αποκλίσεις μεταξύ αγοριών 
και κοριτσιών του δείγματος. 
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Πίνακας 5. Τα χαρακτηριστικά του ανδρικού και γυναικείου προφίλ που συγκεντρώνουν τις μεγαλύτερες στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ  
αγοριών και κοριτσιών του δείγματος 

Δηλώσεις ΜΟ Αγοριών ΜΟ κοριτσιών Διαφορές ΜΟ p (< .05)
Οι Ελλαδίτες είναι όμορφοι 2.44 2.89 -.472 .000
Είναι προσκολλημένος στη μητέρα του 2.23 2.70 -.466 .000
Είναι ζηλιάρης με τη σύντροφό του 2.51 2.98 -.465 .000
Παρουσιάζει ομοφυλοφιλικές τάσεις 1.89 2.27 -.375 .000
Εγκαταλείπει εύκολα την οικογένειά του 2.14 2.50 - .364 .000
Απατά τη σύντροφό του με αλλοδαπές 2.34 2.69 -.346 .000

Κύπρια γυναίκα:

Είναι καλή οδηγός 2.29 2.98 -.694 .000

Είναι έξυπνη 2.75 3.37 -.626 .000

Συνηθίζει να βλέπει τηλεόραση 2.37 2.80 -.427 .000

Έχει χιούμορ 2.69 3.11 -.419 .000

Είναι ελεύθερη να κάνει ό,τι θέλει 2.24 2.59 -.350 .000

Έχει αυτοπεποίθηση 2.65 2.99 -.344 .000
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Στις 12 δηλώσεις του πίνακα 5 φαίνεται ότι τα κορίτσια παρουσιάζουν σε όλες τις 
περιπτώσεις  υψηλότερους  μέσους  όρους από τα αγόρια του δείγματος.  Οι δηλώσεις  που 
παρουσιάζουν τις υψηλότερες τιμές στη διαφορά των μέσων όρων αφορούν το γυναικείο 
φύλο:  τη  γυναίκα  ως  οδηγό  (.694)και  την  εξυπνάδα  της  (.626).  Φαίνεται  ότι  τα  αγόρια 
συγκριτικά με τα κορίτσια του δείγματος θεωρούν τις  Κύπριες γυναίκες  λιγότερο ικανές 
στην οδήγηση και λιγότερο έξυπνες. Επίσης, φαίνεται ότι οι αντιλήψεις των αγοριών και 
κοριτσιών  διαφοροποιούνται  στις  δηλώσεις  που  αφορούν  την  ερωτική  συμπεριφορά  του 
Κύπριου άνδρα. Τα κορίτσια τον θεωρούν περισσότερο ζηλιάρη, άπιστο και σύντροφο που 
μπορεί να εγκαταλείψει την οικογένειά του με αλλοδαπές.  

Τέλος  οι  πίνακες  6  και  7  δίνουν  τη  δυνατότητα  συγκρίσεων  μεταξύ  των 
αποτελεσμάτων στις δύο φάσεις της έρευνας: της ανάλυσης των τηλεοπτικών επεισοδίων με 
το  πρόγραμμα  ATLAS και  των  στερεοτυπικών  αντιλήψεων  που  προκύπτουν  από  την 
παρούσα έρευνα. Ο πίνακας 6 συγκεντρώνει τις στερεοτυπικές αντιλήψεις για τον Κύπριο 
άνδρα και την Κύπρια γυναίκα που παρουσιάζονται  στην πλειοψηφία του δείγματος των 
μαθητών.  Ο  πίνακας  7  παρουσιάζει  το  πλήθος  των  κωδικών  και  τη  συχνότητα  που 
παρουσιάζουν  συγκεκριμένες  κατηγορίες  συμπεριφορών  -  όπως  διαμορφώθηκαν  στο 
πρόγραμμα  ATLAS -  για  την  ανάλυση  της  εικόνας  και  του  περιεχόμενου  στις  οκτώ 
τηλεοπτικές  κυπριακές  σειρές.  Το  πλήθος  των  κωδικών  φανερώνει  την  ποικιλία  των 
παρατηρηθέντων  συμπεριφορών  και  διαφοροποιείται  από  τη  συχνότητα  με  την  οποία 
παρουσιάζονται. 
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Στερεοτυπικές  αντιλήψεις  για  τα  δύο  φύλα  στην 
Κύπρο
Ο Κύπριος άνδρας πάντοτε 

πάντοτε
%

Πρέπει να εργάζεται 75.7
Έχει  την  ευθύνη  να  στηρίζει  οικονομικά  την 
οικογένειά του

69.3

Ασχολείται με το ποδόσφαιρο 65.7
Είναι καλός οδηγός 51.3
Αποφασίζει για τα σοβαρά θέματα στην οικογένεια 57.6
Φλερτάρει 49.2
Είναι ο αφέντης του σπιτιού 48.8
Η Κύπρια γυναίκα πάντοτε
Της αρέσει να ψωνίζει προσωπικά είδη 77
Πρέπει να φροντίζει την εξωτερική της εμφάνιση 71.2
Ασχολείται με τη μόδα 63.3
Ως σύζυγος πρέπει να ασχολείται με το νοικοκυριό 
και τις δουλειές του σπιτιού

58.2

Ως γυναίκα πρέπει να ασχολείται με το νοικοκυριό 56.8
Συνηθίζει να κλαίει 53.8
Κάνει δίαιτες 52.5
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Οι 
κατηγορίες 
του Atlas 

όπως 
προκύπτουν 

από την 
ανάλυση 

των 
τηλεοπτικών 
επεισοδίων 

Α  Ν Δ  Ρ  Ε  Σ Γ  Υ  Ν  Α  Ι  Κ  Ε  Σ  

Πλήθος 
κωδικών

Συχνότητες Πλήθος 
κωδικών

Συχνότητες

Χρήμα 14 139 12 71

Ερωτική 
ζωή

157 379 146 307

Σώμα και 
εξωτερική 
εμφάνιση 

52 85 143 277

Δημόσια 
ζωή

27 351 35 187

Μορφωτικό 
στάτους

Ανδρικοί 
ρόλοι χωρίς 
με μόρφωση

Επαγγελματικοί 
ρόλοι ανδρών

Γυναικείοι 
ρόλοι χωρίς 
μόρφωση

Επαγγελματικοί 
ρόλοι γυναικών

47 
γυναικείοι 
και 69 
ανδρικοί 
ρόλοι

50 χωρίς 
μεταλυκιακή/
πανεπιστημιακή 
μόρφωση 

46 39 χωρίς 
μεταλυκειακή/

πανεπιστημιακή 
μόρφωση

11

Πίνακας 7. Πλήθος κωδικών και συχνότητες που παρουσιάζουν οι γυναικείοι και  
ανδρικοί ρόλοι στις κυπριακές τηλεοπτικές σειρές

Πίνακας 6. Οι στερεοτυπικές δηλώσεις  με τα υψηλότερα 
ποσοστά για τα δύο φύλα
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Από τη σύγκριση των πινάκων 6 και 7 φαίνεται ότι:

Α. Η  επαγγελματική και οικονομική δράση του κύπριου άνδρα ως στερεοτυπική
αντίληψη  των  μαθητών  παρουσιάζει  υψηλότερες  συχνότητες  στην  ανάλυση  των 
τηλεοπτικών  επεισοδίων  (139)  από  την  οικονομική  δραστηριότητα  των  γυναικών  (71). 
Επίσης,  είναι  να  σημαντικό  να  αναφερθεί  ότι  παρατηρείται  πλήρης  ταύτιση  του 
συγκεκριμένου στερεοτύπου στις κυπριακές τηλεοπτικές σειρές και στους εφήβους, καθώς οι 
τηλεοπτικοί  γυναικείοι  ρόλοι  παρουσιάζουν  αποκλειστικά  και  μόνο  συμπεριφορά 
κατανάλωσης  όταν  συναλλάσσονται  με  χρήματα.  Το  αποτέλεσμα  αυτό  συνάδει  με  το 
ποσοστό  77%  των  μαθητών  που  θεωρούν  ότι  κατά  κανόνα  η  Κύπρια  γυναίκα  έχει 
καταναλωτική σχέση με το χρήμα. 

Β. Το ‘φλερτ’ ως στερεοτυπική στάση των κύπριων ανδρών  για το 49.2%  των
μαθητών φαίνεται ότι συνάδει με το πλήθος των ερωτικών συμπεριφορών
(157) και τη συχνότητα που παρουσιάζουν (379) στις τηλεοπτικές σειρές εν συγκρίσει με 
αυτές των γυναικών. Ως προς τη φύση της ερωτικής ζωής, ο άνδρας στις τηλεοπτικές σειρές 
φλερτάρει  και απατά τη σύντροφό του κυρίως με αλλοδαπές εν αντιθέσει  με την κύπρια 
γυναίκα, η οποία είναι απόλυτα πιστή και η ερωτική της συμπεριφορά σχετίζεται πάντα με 
το σύντροφό της. Επίσης, η ‘ανεξαρτησία’ των αποφάσεων που υφέρπει στο χαρακτηρισμό 
του κύπριου άνδρα ως αφέντη του σπιτιού, συνάδει με την κοινωνική δράση και τη δημόσια 
ζωή του, η οποία είναι κατά πολύ πιο έντονη ως προς τη συχνότητα (351) με την οποία 
παρουσιάζεται από αυτήν της Κύπριας γυναίκας (187). 

Γ. Τέλος, σε ότι αφορά το γυναικείο στερεότυπο, η εξωτερική εμφάνιση απασχολεί κατά 
κανόνα όλες τις κύπριες γυναίκες για το 71.2% των μαθητών. Ασχολούνται με τη μόδα (για 
το  63.3%  των  μαθητών)  και  κάνουν  πάντοτε  δίαιτα  (για  το  52.5%  των  μαθητών).  Η 
στερεοτυπική αυτή αντίληψη συνάδει με τις ποσοτικές μετρήσεις των συμπεριφορών που 
αφορούν το σώμα στις τηλεοπτικές σειρές της κυπριακής τηλεόρασης. Οι γυναίκες φαίνεται 
ότι  ασχολούνται  σε  μεγάλη  συχνότητα  (277)  και  με  ποικίλους  τρόπους  (143)  με  την 
εξωτερική τους εμφάνιση. Μάλιστα, πρόκειται για κατηγορία η οποία παρουσιάζει μεγάλες 
αποκλίσεις μεταξύ των δύο φύλων. Η ενασχόλησή της με το νοικοκυριό ως παντρεμένης 
(58.2%) και ως ελεύθερης (56.8%) για την πλειοψηφία των μαθητών παρουσιάζει άμεση 
σχέση με την τηλεοπτική της εικόνα: οι γυναίκες έχουν ιδιαίτερα περιοριστική δράση στη 
δημόσια ζωή και το μορφωτικό επίπεδο των γυναικείων ρόλων στα σενάρια είναι χαμηλό. 
Το 83% των γυναικείων ρόλων που αναλύθηκαν στερούνται ανώτερης μόρφωσης ενώ από 
τις  11  γυναίκες  που  αναφέρονται  ως  εργαζόμενες  μόνο  4  παρουσιάζονται  σε 
επαγγελματικούς χώρους. Τέλος, η ευαισθησία αποτελεί γυναικείο χαρακτηριστικό καθώς οι 
γυναίκες  παρουσιάζονται  συχνά  με  αρνητικά  συναισθήματα  (φόβου,  αγωνίας,  άγχους, 
ερωτικής  απογοήτευσης,  υστερίας)  γεγονός  που  αντικατοπτρίζεται  στις  αντιλήψεις  της 
πλειοψηφίας των μαθητών με την έκφραση του κλάματος (52.5%). 

Η  στενή  σχέση  που  παρουσιάζεται  μεταξύ  των  στερεοτυπικών  αντιλήψεων  των 
μαθητών για τα δύο φύλα και των ΜΜΕ ενδυναμώνεται από το γεγονός ότι το μορφωτικό 
και  επαγγελματικό  επίπεδο των γονέων όπως και  ο χρόνος  τηλεθέασης φαίνεται  ότι  δεν 
επηρεάζουν στη διαμόρφωση των αντιλήψεων των μαθητών, καθώς η επαγωγική στατιστική 
με την τεχνική ANOVA δεν παρουσιάζει στατιστικά σημαντικές διαφορές σε καμία από τις 
ανεξάρτητες μεταβλητές του ερωτηματολογίου. 
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Συμπεράσματα

Τα αποτελέσματα της έρευνας διαμορφώνουν ένα  διαφοροποιημένο και σε πολλές 
πτυχές του αντιθετικό προφίλ για τον Κύπριο άνδρα και την Κύπρια γυναίκα στις αντιλήψεις 
των μαθητών Μέσης Εκπαίδευσης. 

Συγκεκριμένα, τα στερεότυπα που συνθέτουν το προφίλ του Κύπριου άνδρα αφορούν 
την οικονομική – επαγγελματική του δραστηριότητα, την ερωτική του ζωή ως συζύγου και 
ως ελεύθερου «κυνηγού» του αντίθετου φύλου και την ενασχόλησή του με τον αθλητισμό ως 
έκφραση της ιδιωτικής του ζωής. Η αρρενωπότητα (masculinity) του ανδρικού προτύπου 
αντικατοπτρίζει ένα πατριαρχικό πρότυπο άνδρα - οικογενειάρχη, με ελευθερία κινήσεων και 
απουσία  συναισθηματικών  ευαίσθητων  εκφράσεων.  Η  μόρφωση  αποτελεί  κανονιστική 
συνθήκη  για  την  επαγγελματική  του  σταδιοδρομία  και  την  οικονομική  του  εξέλιξη.  Το 
εξουσιαστικό και αυτόνομο ανδρικό πρότυπο εναρμονίζεται με τις κυρίαρχες και δεσποτικές 
θέσεις  που  κατέχουν  οι  άνδρες  στην  κουλτούρα  της  δυτικής  τηλεόρασης  (Ridgeway & 
Corell, 2004; Neto & Pinto, 1998; Furnham et al., 1997).

Το γυναικείο προφίλ αποτελείται κατά κύριο λόγο από στερεότυπα που αφορούν τις 
καταναλωτικές της συνήθειες, την ενασχόλησή της με την εξωτερική της εμφάνιση και το 
νοικοκυριό. Η θηλυκότητα (femininity) του γυναικείου προτύπου θεμελιώνεται στο κριτήριο 
της εμφάνισης και μίας ευαίσθητης και συναισθηματικής γυναικείας φύσης. Η ενασχόληση 
με  το  νοικοκυριό  ανεξάρτητα  από  το  στάτους  της  προσωπικής  της  ζωής,  καταλήγει  να 
προσδιορίζεται ως διάσταση της θηλυκής υπόστασης. Το περιεχόμενο των δύο στερεοτύπων 
φαίνεται ότι ταυτίζεται με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά του υπερπολιτισμικού (pancultural) 
ανδρικού και γυναικείου στερεοτύπου: τη συναισθηματική σταθερότητα και την ανοικτότητα 
στην  απόκτηση  εμπειριών   ως  ανδρικά  χαρακτηριστικά  και  την  ήπια  γλυκύτητα  ως 
αντίστοιχo γυναικείο χαρακτηριστικό (Williams et al., 1999).  

Εκτός από τις  δύο διαφοροποιημένες φυλετικές κατασκευές  για τον άνδρα και τη 
γυναίκα στην Κύπρο, φαίνεται  ότι  διαφοροποιείται σημαντικά το στερεότυπο μεταξύ του 
ανδρικού και γυναικείου πληθυσμού στα σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης. Τα κορίτσια φαίνεται 
να παρουσιάζονται πιο επιρρεπή στη διαμόρφωση φυλετικών στερεοτυπικών αντιλήψεων, 
καθώς στην πλειοψηφία  των δηλώσεων οι  μέσοι  όροι  είναι  υψηλότεροι  από αυτούς  των 
αγοριών. Το συμπέρασμα αυτό συμφωνεί με πορίσματα ερευνών προγενέστερων δεκαετιών 
που παρουσιάζουν στο βιβλίο τους οι Gunter & McAller (1997), τα οποία υποστηρίζουν την 
καταλυτική  επίδραση  της  τηλεόρασης  στη  διαμόρφωση  στερεοτύπων,  ιδιαίτερα  στα 
κορίτσια.   

Τα στερεότυπα φύλου των Κύπριων μαθητών της Μέσης Εκπαίδευσης παρουσιάζουν 
σημαντικό βαθμό συνάφειας με αυτά που προωθούνται από τις οκτώ κυπριακές τηλεοπτικές 
σειρές.  Οι  ποσοτικές  μετρήσεις  της  συχνότητας  των  συμπεριφορών  που  παρουσιάζονται 
μεταξύ ανδρικών και γυναικείων ρόλων στην  TV, όπως και το περιεχόμενο των ανδρικών 
και  γυναικείων  ρόλων  αντικατοπτρίζονται  στις  στερεοτυπικές  δηλώσεις  των  νέων.  Τα 
αποτελέσματα  των  δύο  ερευνών  υποστηρίζουν  τη  δυναμική  της  τηλεόρασης  στη 
διαμόρφωση  των  στερεοτύπων  ως  μέσων  κοινωνικοποίησης   (Williams et al.,  1999).  Η 
δυναμική  της  κατασκευής  στερεοτυπικών  κοινωνικοποιητικών  μοντέλων  στους  μαθητές 
φαίνεται να ενισχύεται από το αποτέλεσμα της ανύπαρκτης επιρροής του μορφωτικού και 
επαγγελματικού στάτους της οικογένειας στην περίπτωση της Κύπρου. Επίσης, η επίδραση 
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του χρόνου τηλεθέασης αποτελεί  αμφιλεγόμενο παράγοντα. Τα πορίσματα των  Van Evra 
(1990) και  Repetti (1984) δεν επιβεβαιώνουν τη σχέση μεταξύ του χρόνου τηλεθέασης και 
των στερεοτύπων φύλου στους νέους, ενώ αντίθετα για τον παράγοντα τηλεθέασης είναι τα 
αποτελέσματα της έρευνας του Gunter σε εφήβους (1990).

Τέλος,  το  σύγχρονο  πρότυπο  της  ανεξάρτητης  μορφωμένης  γυναίκας  που 
αυτοκαθορίζει  τη  ζωή  της  αντικαθίσταται  από  ένα  πρότυπο  γυναικείας  ύπαρξης  που 
περιστρέφει  τις επιλογές της και την ύπαρξή της γύρω από ένα ισχυρό ανδρικό πρότυπο 
(Koutselini et al., 2006). Το αποτέλεσμα αυτό δε συνάδει με τις αναλύσεις των στερεοτύπων 
φύλου των ΜΜΕ στη δυτική βιβλιογραφία, όπου διαπιστώνεται μία διαφοροποιημένη εικόνα 
με την οποία προβάλλεται η σύγχρονη γυναίκα. Ο Gauntlett (2002) αναφέρει ότι οι έρευνες 
στα μέσα της δεκαετίας του 1990 στις ΗΠΑ «διαπιστώνουν την προβολή ενός προτύπου 
γυναίκας  νέας,  ελεύθερης,  ανεξάρτητης  και  απελευθερωμένης  από  οικογενειακές  και 
εργασιακές  πιέσεις  (Brain et al.,  1999:  33),  ενώ  το  πρότυπο  της  ανεξάρτητης  και 
επαγγελματία γυναίκας κρίνεται ως υπέρ-αντιπροσωπευτικό στα τηλεοπτικά προγράμματα 
υψηλής  τηλεθέασης  (Dyer,  1987;  Gunter,  1990).  Φαίνεται  ότι  το  γυναικείο  προφίλ  της 
κυπριακής  τηλεόρασης  δεν  παρουσιάζει  τα  μεταμοντέρνα  χαρακτηριστικά  της  δυτικής 
τηλεοπτικής  κουλτούρας,  αλλά  αντίθετα  αναπαράγει  παραδοσιακές  προ-φεμινιστικές 
αντιλήψεις για το γυναικείο φύλο.

Με βάση τα πιο πάνω είναι απαραίτητη η περαιτέρω διερεύνηση των αποτελεσμάτων 
με  βάση  το  ιστορικο-πολιτιστικό  συγκείμενο  της  Κύπρου,  για  να  ερμηνευθούν  τα  προ-
φεμινιστικά στοιχεία στην προβολή του προφίλ των δύο φύλων από τα ΜΜΕ, καθώς και ο 
ρόλος του ανεπίσημου αναλυτικού που διαμορφώνουν.      

17



Proceedings of the 2007 South European and Mediterranean
Conference on Citizenship Education

Αντιλήψεις και στερεότυπα φύλου των μαθητών της Κύπρου: Συγκρίσεις με τα στερεότυπα που προβάλλονται από 
την κυπριακή τηλεόραση

References

Anderson, K., & Harwood, J. (2002). The Presence and Portrayal of Social Groups on Prime-
Time Television, Communications Reports, 15. 

Arima, A. (2003). Gender Stereotypes in Japanese Television Advertisements, Sex Roles, 49,  
1-2, 81-90. 

Arizpe, E. (2001) Responding to a ‘Conquistadora’: readers talk about gender in Mexican 
secondary schools, Gender and Education, 13, 1, 25 – 37. 

Bergen,  J.  D.,  &  Williams,  E.  J.  (1991).  Sex  stereotypes  in  the  United  States  revised: 
1972-1988, 24, 413-423.

Burton,  E.H.,  &  Pollack,  M.A.  (2002)  Mainstreaming  Gender  in  Global  Governance, 
European Journal of International Relations, 8, 3, 339-373.

Brain, M, Elasmar, M., & Hasegawa, K. (1999). The Portrayal of Women in U.S. Prime Time 
Television, Journal of Broadcasting & Electronic Media, 43. 

Beyer,  S.  (1999).  The  Accuracy  of  Academic  Gender  Stereotypes,  Sex  Roles,  40,  9-10,  
787-813.

Durkin,  K.  (1985).  Television  and  sex-role  acquisition,  The  British  journal  of Social  
Psychology, 24, 2, 101-113. 

Dyer, G. (1987). Women in television: an overview. In H. Baehr & G. Dyer (Eds.), Boxed in:  
Women and television. London: Pandora Press.  

Elder,  L.,  &  Green, S. (2003). Political  information,  gender and the vote:  the differential 
impact  of organizations,  personal discussion,  and the media on the electoral  decisions of 
women and men, The Social Science Journal, 40, 285 – 399. 

Fenton, N. (2000). The problematics of postmodernism for feminist media studies,  Media,  
Culture and Society, 22, 6, 723-741. 

Frankson,  J.R.  (2000a). Gender  Mainstreaming  in  Information  and  Communications:  A  
reference  manual  for  governments  and  other  stakeholders.  London:  Commonwealth 
Secretariat Marlborough House Pall Mall.

Frankson,  J.R.  (2000b)  A  quick  guide  to  gender  mainstreaming  in  information  and 
communication. Commonwealth Secretariat.

Fiske,  J.  (2003). Gendered  Television:  Femininity.  In  G.  Dines  & J.  M.  Humez  (Eds.), 
Gender, Race, and Class in Media. A text-reader (p.p 469-475).  London: Sage.

Friske, J. (1993). Television culture. NY: Routledge.

18



Proceedings of the 2007 South European and Mediterranean
Conference on Citizenship Education

Αντιλήψεις και στερεότυπα φύλου των μαθητών της Κύπρου: Συγκρίσεις με τα στερεότυπα που προβάλλονται από 
την κυπριακή τηλεόραση

Fung, A., & Ma, E. (2000). Formal vs Informal Use of Television and Sex-Role Stereotyping 
in Hong Kong, Sex Roles, 42, 57-81. 

Furnham,  A.,  &  Mak,  T.  (1999).  Sex-Role  Stereotyping  in  Television  Commercials:  A 
Review and Comparison of Fourteen Studies Done on Five Continents 25 Years, Sex Roles,  
41, 413-437.

Gauntlett, D. (2002) Media, Gender, and Identity. London: Routledge. 

Glascock, J.(2001). Gender Roles on PrimepTime Network Television: Demographics and 
Behaviors, Journal of Broadcasting & Electronic Media, 45, 4, 656-669. 

Gunter, B., & McAleer, J. (1997). Children and Television (2nd ed). London: Routledge. 

Harper,  D.  (2000).  Reimagining  Visual  Methods:  Galileo  to  Neuromancer  in:  Denzin  & 
Lincoln (eds), Handbook of Qualitative Studies (2nd ed), California: Sage, 717 – 732.

Herrett-Skjellum, J., & Allen, M. (1996). Television programming and sex stereotyping:
A meta-analysis. Communication Yearbook, 19, 157-185.

Hogg,  M.,  &  Garrow,  J.  (2003).  Gender,  identity  and  the  consumption  of  advertising, 
Qualitative Market Research: An International Journal, 6, 3, 160-174.

Koutselini, M., Papastephanou, M., and Papaioannou, M. (2006). Gender mainstreaming in 
the mass media: European and global gender profile. In A. Ross (Ed.) Citizenship Education:  
Europe and the World, Proceedings of the eighth Conference of the Children’s Identity and  
Citizenship in Europe Thematic Network (Riga). London: CiCe.  

Lauzen, M., Dozier, D., & Hicks, M. (2001). Prime-Time Players and Powerful Prose: The 
Role of Women in the 1997-1998 Television Season, Mass Communication & Society, 4, 1,  
39-59. 

Nathanson, I. A., Wilson, J. B., McGee, J., & Sebastian, M. (2002). Counteracting the Effects 
of Female Stereotypes on Television via Active Mediation,  Journal of Communication, 52,  
4, 922-937. 

Neto, F., & Pinto, I. (1998). Gender Stereotypes in Portuguese Television Advertisements, 
Sex Roles, 39, 1/2, 153 – 164. 

Preston,  P. W. (1997).  Political/Cultural  Identity.  Citizens and Nations in a Global Era.  
London: Sage. 

Richardson, L., & Freeman, P. (2003). Issue salience and gender differences in congressional 
elections, 1994 – 1998, The Social Science Journal, 40, 401 – 417. 

Sapolsky, B., & Kaye, B. (2005). The Use of Offensive Language by Men and Women in 
Prime Time Television Entertainment, Atlantic Journal of Communication, 13, 4, 292-303. 

19



Proceedings of the 2007 South European and Mediterranean
Conference on Citizenship Education

Αντιλήψεις και στερεότυπα φύλου των μαθητών της Κύπρου: Συγκρίσεις με τα στερεότυπα που προβάλλονται από 
την κυπριακή τηλεόραση

Signorielli,  N. (2001).  Televisions  Gender Role Images  and Contribution  to Stereotyping 
Past, Present, Future In D.G. Singer & J. L. Singer (Eds.),  Handbook of Children and the  
Media. London: Sage. 

Signiorielli,  N.,  & Lears,  M. (1992).  Children,  television,  and conceptions  about  chores: 
Attitudes and behaviors,  Sex Roles, 27, 3-4, 157-170.

Stangor, C., & Schaller, M. (1996). Stereotypes as individual and collective representations. 
In C. N. Macrae,  C. Stangor,  & M. Hewstone (Orgs.),  Stereotypes  and stereotyping  (pp. 
3-37). New York: Guilford.

Tuchman, G. (1978). The symbolic annihilation of women. In G. Tuchman, A. K. D. Daniels 
& J. Benet (Ed.), Heart and home. 

Evra, J. V. (1990). Television and Child Development. Hillsdale:Erlbaum.

UNESCO (2003) UNESCO’s Gender Mainstreaming Implementation Framework (GMIF) 
for 2002-2007, http://www.unesco.org/women.

Williams, E.,  J,  &  Best, L. D.(1990).  Measuring Sex Stereotypes: A Multinational Study.  
Newbury Park, California: Sage.

Williams,  E.,  J.,  Satterwhite,  C.  R.,  &  Best,  D.  (1999).  Pancultural  Gender  Stereotypes 
Revised: The Five Factor Model, Sex Roles, 40, 7-8, 513-525. 

20

http://www.unesco.org/women

	Frankson, J.R. (2000b) A quick guide to gender mainstreaming in information and communication. Commonwealth Secretariat.
	Friske, J. (1993). Television culture. NY: Routledge.

